Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

MLAW-515DL

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

Κανένα

Νομικής

Χειμερινό/Εαρινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστική Περιοχή

Γλώσσα Διδασκαλίας

Επιλεγόμενο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων

Ελληνική/Αγγλική

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

Μεταπτυχιακό – 2 Κύκλος

Τζιώρτζια Πάρπα

2ο Έτος

Μέθοδος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συν-απαιτούμενα

Εξ Αποστάσεως

Δ/Υ

Κανένα

Επίπεδο Σπουδών
ος

Στόχοι του Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και ανάλυση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Νόμου του 1976 μέχρι 1993, (Ν.59/1976). Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατ’ άρθρο ερμηνεία
του Νόμου με αναφορές και σχολιασμό αποφάσεων από την κυπριακή, ελληνική και αγγλική νομολογία.
Ακολουθεί ανάλυση ειδικών κατηγοριών έργων όπως προγράμματα Η/Υ, καλωδιακή αναμετάδοση και
βάσεις δεδομένων.
Εξετάζονται επίσης και αναλύονται θέματα όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό
περιβάλλον, ο συσχετισμός των κανόνων του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας με την αρχή της
ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ο συσχετισμός του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας με το
δίκαιο του ανταγωνισμού και η εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στις
εργασιακές σχέσεις.
Πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγιση γίνεται επίλυση πρακτικών ζητημάτων, μελέτη και
σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων από την κυπριακή, ελληνική και αγγλική νομολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν την έννοια και τη σημασία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Αναλύουν την προστασία που προσφέρει ο Νόμος στο δημιουργό.
3. Γνωρίζουν τις Διεθνείς Συνθήκες και την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ενωσιακό
επίπεδο.
4. Κατανοούν την προστασία που δίδεται σε ειδικές κατηγορίες έργων όπως προγράμματα Η/Υ,
καλωδιακή αναμετάδοση και βάσεις δεδομένων.
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5. Εξετάζουν την έννοια του σήματος και γνωρίζουν την πρακτική εγγραφής ενός σήματος σε εθνικό
και ενωσιακό επίπεδο,
6. Εξετάζουν την έννοια της ευρεσιτεχνίας και γνωρίζουν την πρακτική εγγραφής μιας ευρεσιτεχνίας
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
7. Γνωρίζουν τον τρόπο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον.
8. Εξετάζουν το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
9. Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και άποψη σε θέματα που αφορούν τον συσχετισμό του δικαίου της
πνευματικής ιδιοκτησίας με το δίκαιο του ανταγωνισμού.
10. Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και άποψη σε θέματα που αφορούν τους κανόνες του δικαίου της
πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας
εμπορευμάτων.
11. Κατανοούν και εφαρμόζουν τους κανόνες του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στις εργασιακές
σχέσεις.
12. Samsung v Apple και Apple v Samsung: Ο δικαστικός πόλεμος των δύο εταιρειών σε θέματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
13. Η Προστασία Ονόματος Προέλευσης σε Γεωργικά Προϊόντα και Τρόφιμα και η θέση της
Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την αίτηση καταχώρησης του σήματος για το Χαλούμι.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Πηγές και θεωρητικό υπόβαθρο του δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εθνικές και διεθνείς πτυχές. Παραβίαση δικαιώματος.
3. Copyright, συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα δημιουργού, συλλογικοί οργανισμοί διαχείρισης.
Το ζήτημα της πρωτοτυπίας. Παραβίαση και υπερασπίσεις. Δίκαιη χρήση.
4. Εμπορικά σήματα: θεωρία και πράξη. Θεραπείες.
5. Ειδικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δίκαιο χαρακτήρων. Δικαιόχρηση.
6. Νέες τεχνολογίες και δίκαιο.
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διαλέξεις, ατομική και ομαδική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης,
οπτικογραφημένα μαθήματα, φόρουμ, εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες ατομικές μελέτες, τελική εργασία/τελική εξέταση
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Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος

Δίκαιο
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας

Λ. Κοτσίρης

Σάκκουλας

2005

Principles for the
Protection of
Character
Merchandizing in
Cyprus

Α. Αιμιλιανίδης

Eπιθεώρηση
Κυπριακού και
Ευρωπαϊκού
Δικαίου

2007

Πνευματική
ιδιοκτησία και
συγγενικά
δικαιώματα

Δ. Καλλινίκου

Π.Ν.
Σάκκουλας

2008

Δικαιώματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας στο
Ακαδημαϊκό
περιβάλλον: Μια
συγκριτική
προσέγγιση της
Κυπριακής και της
Γαλλικής Έννομης
Τάξης

Τ. Συνοδινού – P.
Joungleux

Σχολή
Κοινωνικών
Επιστημών και
Επιστημών της
Αγωγής του
Πανεπιστήμιου
Κύπρου

2010

Πνευματική
Ιδιοκτησία

Μ. Μαρίνος

Αντ. Ν.
Σάκκουλας

2004

Πνευματική
Ιδιοκτησία

Γ. Κουμάντος

Αντ. Ν.
Σάκκουλας

2002

ISBN
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